
 
 

 
Recomanacions per l’enregistrament d’àudio i d’imatges en el marc dels estudis a la 

FEP i molt especialment en els treballs de pràctiques, TFG i TFM 
 

(Aprovat en la sessió 2/2018 de 10 de maig de 2018) 
 
 
D’acord amb la secretaria acadèmica i l’equip de deganat de la FEP i davant de les peticions 
d’enregistrament d’àudio i d’imatges en el marc dels treballs acadèmics i en especial els de les 
pràctiques, TFG i TFM, us informem que: 
 
a) No es pot incloure material audiovisual en els treballs acadèmics com poden ser els de 

TFG/TFM i pràctiques sense l’autorització explícita de la persona enregistrada, i en cas 

de persones menors d’edat, sense el consentiment del pare, mare o tutor/a legal dels 

infants i adolescents ni sense el consentiment del centre educatiu o entitat on es 

desenvolupa la tasca. Els centres educatius, socials, de salut i les entitats i altres serveis 

públics o privats han de demanar cada vegada aquesta autorització als pares i mares o 

tutor/a legal. En aplicació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats en la infància i l'adolescència, només els progenitors o tutors tenen dret a 

autoritzar aquestes gravacions dels infants. A més, en cas de ser infants tutelats, cal 

l’autorització de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la 

Generalitat).  

b) En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, s’ha de garantir, sota autorització dels pares o tutors, que la difusió 

i/o finalitat del material gravat amb persones (majors o menors d’edat), només tindrà 

un caràcter acadèmic i que mai serà objecte d’exposició amb altres finalitats i per cap 

altre mitjà. 

c) En cas que es disposi de les autoritzacions pertinents, si l’estudiant valora l’opció de 

dur a terme l’enregistrament ha de garantir que el material gravat té finalitats 

exclusivament acadèmiques i no pot ser, en cap cas, exposat o difós fora del marc de 

l’assignatura en concret ni per cap altre mitjà que no sigui l’autoritzat. Serà 

responsabilitat de l’estudiant si això succeeix. 

 
En definitiva cal ser molt curosos amb el tema d’enregistrar imatges o àudios i que en cas de 

fer-se, recau sobre l’estudiant, si és aquest qui ho fa, la responsabilitat d’obtenir els permisos 

així com garantir una adequada difusió i emmagatzematge i posterior eliminació de les 

gravacions. 

 
 


